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На основание чл.67 ал.1 и ал.2 от Наредбата за общинската собственост, в изпълнение на 
Решение N: 124 по Протокол N:10 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Пирдоп и Заповед № 633 
от 29.12. 2020 год. на Кмета на Община Пирдоп, се 

 

О Б Я В Я В А: 
 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – частна 
общинска собственост със следните характеристики: 

 
№ 

по 

ред 

Обект на публичния търг с тайно наддаване 

1 Лек автомобил „ВАЗ 21214“, регистрационен номер СО1561АС, Рама 

ХТА21214071855305, Двигател 212148609482 

2 Лек автомобил „ВАЗ 21214“, регистрационен номер СО1562АС, Рама 

ХТА21214071855306, Двигател 212148609466 

 
 
2. Вид на публичния търг – таен. 

 
3. Начална тръжна цена и описание на вещите, без включен ДДС. Сделката не се облага с 

ДДС. 
№ 

по 

ред 

Обект на публичния търг с 

тайно наддаване 

Начална тръжна цена /лева/ 

1 2 3 

1 Лек автомобил „ВАЗ 21214“, 

регистрационен номер СО1561АС, 

Рама ХТА21214071855305, 

Двигател 212148609482 

1500,00 

2 Лек автомобил „ВАЗ 21214“, 

регистрационен номер СО1562АС, 

Рама ХТА21214071855306, 

Двигател 212148609466 

1500,00 

 
 

 

mailto:obstina@pirdop.bg


4.Депозит за участие в търга: 
 Депозитът за участие в търга с тайно наддаване е в размер на 10% от началната тръжна 
цена на дълготрайния материален актив, за който се кандидатства. 
 Депозитът следва да бъде внесен на гише N:3, „Каса“, първи етаж в сградата на Общинска 
администрация - Пирдоп или по сметка на община Пирдоп: 
BG84CECB97903391192100, BIC код: CECBBGSF, Банка: Централна Кооперативна Банка – клон 
Карлово, офис в гр. Пирдоп, до деня, предхождащ датата на провеждане на търга. 
 

№ 

по 

ред 

Обект на публичния търг с 

тайно наддаване 

Депозит за участие /лева/ 

1 2 4 

1 Лек автомобил „ВАЗ 21214“, 

регистрационен номер СО1561АС, 

Рама ХТА21214071855305, 

Двигател 212148609482 

150,00 

2 Лек автомобил „ВАЗ 21214“, 

регистрационен номер СО1562АС, 

Рама ХТА21214071855306, 

Двигател 212148609466 

150,00 

 
 

5.Цена на тръжната документация -50,00 /петдесет/ лева, вносима на гише:3, „Каса“, първи 
етаж в сградата на Общинска администрация – Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ N:2. 

6.Място и срок за закупуване на тръжната документация: 
Сградата на Общинска администрация – Пирдоп, гр. Пирдоп 2070, пл. „Тодор Влайков“ N:2, ет.1, 
гише:3, „Каса“, всеки работен ден от 8,00-16,00 часа, до 021.01.2021 г. 

7.Място за получаване на тръжната документация: 
Сградата на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп 2070, пл. „Тодор Влайков“ N:2, ет.1, 
гише:1, „Център за информация и услуги“, срещу представен платежен документ. 
 8.Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в публичния търг:  
Сградата на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп 2070, пл. „Тодор Влайков“ N:2, ет.1, 
гише:1, „Център за информация и услуги“, всеки работен ден от 8.00 до 17,00 часа, до 21.01.2021 
г. 
 9.Оглед на дълготрайните материални активи се извършва само от кандидатите закупили 
тръжни книжа, от 29.12.2020 г. до 21.01.2021 г. от 13,30 до 16,00 часа, след предварителна заявка 
на тел: 07181/5242 
 10.Дата, място и час на провеждане на публичния търг: 
Заседателната зала на Общинска администрация – Пирдоп, гр. Пирдоп 2070, пл. „Тодор Влайков“ 
N:2, ет.3 на 22.01.2021 г. от 10.30 часа. 
 При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или 
продължаването на публичния търг, участниците закупили тръжна документация, запазват 
правата си за участие в друг такъв. 
 В случай, че не се проведе публичния търг на първата обявена дата, повторен такъв да се 
проведе на 29.01.2021 г. от 10.30 часа, при същите условия и на същото място. 



 11. Начин и срок на плащане на достигнатата тръжна цена на вещите – еднократно, в пълен 
размер, в левове, внесена до деня на сключване на договора за покупко-продажба. 
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, подали в 
определените срокове своите заявления за участие. 
За допълнителна информация и справки на тел: 0884301019 – Мариана Стоянова 
 
 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:   /п/ 
АНГЕЛ ГЕРОВ 


